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Miontuairiscí - 12ú Feabhra 2021 

Miontuairiscí den chruinniú – Dé hAoine, 12ú Feabhra 2021, 2pm ar Zoom 

I Láthair: Ray Yeates, An Comhairleoir Mícheál Mac Donncha, An Comhairleoir Hazel 

de Nortúin,  Julian de Spáinn (Conradh na Gaeilge),  

Leithscéalta: An Comhairleoir Naoise Ó Muirí, An Comhairleoir Nial Ring 

Ag glacadh na miontuariscí : Catherine Neville 

1. Miontuaraiscí 4ú Nollaig 
2. Aon ní a éiríonn ó na Miontuaraiscí 
3. Aidhmeanna agus Clár Oibre an Fhochoiste (Cathaoirleach) 
4. Tosaíochtaí (Priorities) 
5. Clár Oibre 2021/22 
6. Plean a ullmhú/coimisiniú 
7. Aon Ghnó eile 

 

Chuir an Cathaoirleach  fáilte roimh An Comhairleoir de Nortún 

 
 

1.  Miontuaraiscí 4ú Nollaig - Bhí na Miontuariscí Cruinniú glacaithe. 

 

2.  Aon ní a eiríonn ó na Miontuaraiscí - níor eirigh aon ní ó na Miontuaraiscí. 

 

3.  Aidhmeanna agus Clár Oibre an Fhochoiste - Labhair an Cathaoirleach faoi 

chlár oibre an Fhochoiste agus a chuid aidhmeanna.  Is iad seo a leanas na 

haidhmeanna agus an clár oibre: 

Aidhmeanna 

1. An Ghaeilge a chur chun cinn sa Chomhairle agus sa Chathair   

2. Oibriú le pobal na Gaeilge agus le heagraíochataí éagsúla 

3. Plean a chur le chéile chun na haidhmeanna a chur i bhfeidhm.   

 

  Clár Oibre 

* Cruinnithe gach dara mí   



 * Cuireadh a thabhairt do ranna éagsúla sa Chomhairle teacht chun cainte linn maidir le 

conas is fearr Aidhm 1 a bhaint amach – mar shampla Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh,  

Seirbhís Leabharlainne  (liosta le cur le chéile)   

 * Cuireadh a chur chuig ionadaithe ó phobal na Gaeilge agus na heagraíochataí éagsúla  

Gaeilge teacht chun cainte linn i dtaobh conas is féidir Aidhm 2 a chur i bhfeidhm (liosta 

le cur le chéile)   

 * Plean a fhorbairt bunaithe ar ár bplé. (Spriocdáta?)   

 * Tuairiscí rialta a sheoladh chun an SPC le moltaí de réir mar is cuí. 

  

4.  Tosaíochtaí  - Bhí plé ginearálta faoi ról na Comhairle Cathrach, conas a bheith 

éifeachtach agus an Ghaeilge a chur chun cinn agus neart na Comhairle i leith daoine a 

chruinniú le chéile le cur chun cinn na Gaeilge a phlé. 

Mhol an Cathaoirleach go mba chóir go mbeadh beirt ionadaí ó na seirbhísí éagsúla (mar 

shampla Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh agus na Seirbhísí Leabharlainne)  i láthair ag gach 

cruinniú as seo amach chun a mholtaí a phlé linn maidir le conas is féidir Aidhm 1 a chur i 

bhfeidhm agus a bhaint amach.  

 

5 & 6 -  Clár Oibre 2021/2022 & Plean a ullmhú/coimisiniú- Bhí plé faoin slí is fearr chun 

teacht ar eolais maidir le cá bhfuil na bearnaí i nGaeilge ar fud ceantair éagsúla na cathrach 

(Gaelscoileanna, eagrasaí Ghaeilge).  Aontíodh go mba chóir go mbeadh Saineolaí fostaithe 

chun polasaí na Gaeilge a fhorbairt agus go n-ardófaí an cur chuige sin ag an gcéad cruinniú 

eile den SPC le buiséad a bhaint amach.  Anuas ar sin pléadh suirbhé a dhéanamh  ar 'cá 

bhfuil an Ghaeilge sa chathair’ agus luadh Glór na nGael, Dublin.ie agus Seán Ó hÁidhmaill 

leis an obair sin a dhéanamh.  Aontaíodh go gcuirfeadh an Cathaoirleach agus Ray Yeates 

liosta le chéile de chainteoirí/ionadaithe le haghaigh na cruinnithe as seo amach agus go 

ndéanfadh Julian de Spainn liosta de Saineolaithe oiriúnacha.   

Bhí plé faoin bPlean Forbartha, an aidhm chun ceantar Ghaeilge a chur ar bun sa chathair 

agus  easpa logainmeacha árais agus eastáit i nGaeilge.   Mhol an Cathaoirleach go mba 

chóir go mbeadh aidhmeanna an Fhochoiste scríofa sa Phlean Forbartha.   

7.  Aon Ghnó Eile - Bhí plé gearr faoi Sheachtain na Gaeilge agus ról an Fhochoiste.  

Aontíodh go bpléfadh Ray an t-ábhar seo le Orla McMorrow, an t-Oifigeach Forbartha Gaeilge.  

Mhol an Cathaoirleach go mba chóir ar a laghad go mbeadh nasc ar shuíomh idirlín na 

Comhairle. 

Aontaíodh go mbeadh an chéad cruinniú eile i mí Aibreáin agus go mbeidh an Cathaoirleach 

i dteagmháil le dáta oiriúnach. 

 

________________________  

Micheál Mac Donncha 

Cathaoirleach 

 


